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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VETERINARIJOS AKADEMIJOS, VETERINARINĖS PATOBIOLOGIJOS KATEDROS
AFRIKINIO KIAULIŲ MARO KOMPETENCIJOS CENTRO

NUOSTATAI

1. BENDROJI DALIS
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Afrikinio kiaulių maro kompetencijos centro nuostatai
(toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos
Veterinarijos fakulteto Veterinarinės patobiologijos katedros Afrikinio kiaulių maro kompetencijos
centro (toliau – Centras) veiklos tikslus, funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimo tvarką.
2. Šie Nuostatai priimti vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas);
2.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu (toliau – Universiteto statutas).
3. Centras yra Veterinarijos fakulteto (toliau – Fakultetas) Veterinarinės patobiologijos katedros
funkcinis padalinys, kuris koordinuoja ir vykdo Afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) ekspertinę ir
konsultavimo veiklą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
4. Centro oficialus pavadinimas lietuvių kalba – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos
akademijos Veterinarijos fakulteto Veterinarinės patobiologijos katedros Afrikinio kiaulių maro
kompetencijos centras, sutrumpintas pavadinimas lietuvių kalba – LSMU Afrikinio kiaulių maro
kompetencijos centras (AKMKC), anglų kalba –

African Swine Fever Competence Center,

Veterinary Pathobiology Department, Veterinary Faculty, Veterinary Academy, Lithuanian
University of Health Sciences, sutrumpintas pavadinimas anglų kalba – LUHS African Swine Fever
Competence Center (ASFCC).
II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
5. Centro veiklos tikslas: vykdyti AKM ekspertinę veiklą bei konsultavimą, skatinti mokslinius
tyrimus ir bendradarbiavimą su nacionalinėmis bei tarptautinėmis institucijomis AKM kontrolės ir
tyrimų srityse.
6. Centro funkcijos:
6.1. inicijuoti, koordinuoti ir vykdyti AKM ekspertinę ir konsultavimo veiklą nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu, vykdyti mokslinius tyrimus ir viešinti jų rezultatus;

6.2. bendradarbiaujant su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) dalyvauti AKM
židinių epidemiologiniuose tyrimuose, aiškinantis AKM plitimo kelius ir kontrolės priemones;
6.3. konsultuoti VMVT specialistus, privačius veterinarijos gydytojus, gyvūnų laikytojus,
medžiotojus, gamtininkus ir kitus specialistus bei įvairias nacionalines, bei tarptautines institucijas ir
organizacijas;
6.4. skatinti nacionalinį bei tarptautinį bendradarbiavimą AKM kontrolės srityje tarp įvairių
institucijų ir organizacijų, bei asmenų;
6.5. organizuoti mokymus ir seminarus, konferencijas ir kitus renginius, rengti AKM kontrolės
rekomendacijas;
6.6. vykdyti kitą veiklą, kuri reikalinga Centro tikslams siekti ir nedraudžiama Lietuvos Respublikos
įstatymų;
6.7. inicijuoti dalyvavimą Universiteto, regioniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose
paramai gauti, remiantis Universiteto tarybos patvirtinta Projektinės veiklos vykdymo tvarka.

III SKYRIUS
TEISĖS IR PAREIGOS
7. Centras turi šias teises:
7.1. dalyvauti rengiant ir svarstant su AKM kontrole susijusias problemas ir teisės aktus, stebėti jų
vykdymą ir teikti siūlymus AKM kontrolės, tyrimų ir mokslinių projektų rengimo klausimais,
dalyvauti jų ekspertizėje;
7.2. nustatyta tvarka organizuoti ir teikti mokymo paslaugas AKM kontrolės srityje;
7.3. mokymų, seminarų, konferencijų ir kitų renginių tarptautiškumo bei tarpinstitucinio
bendradarbiavimo plėtrai užtikrinti, kviestis VMVT ir kitų institucijų AKM ar biosaugos ekspertus;
7.4. inicijuoti Centro dalyvavimą Universiteto, nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose
paramai gauti, remiantis Universiteto tarybos patvirtinta Projektinės veiklos vykdymo tvarka;
7.5. skelbti savo darbo rezultatus, jeigu tam nėra įstatymų ar sutarčių nustatytų apribojimų;
7.6. naudoti mokslininkų, kitų darbuotojų ir studentų intelektualios veiklos rezultatus, kiek tai
reikalinga Centro reikmėms;
7.7. įgyvendinti kitas teises, nustatytas Mokslo ir studijų įstatyme, Universiteto statute, šiuose
Nuostatuose, Universiteto tarybos ir Universiteto senato nutarimuose.
8. Centras turi šias pareigas:
8.1. vykdyti Centrui patikėtas (nustatytas) funkcijas;
8.2. Universiteto administracijai ar Fakulteto tarybai paprašius arba ne rečiau kaip 1 kartą per metus
Fakulteto tarybai ir Veterinarinės patobiologijos katedros vedėjui teikti informaciją (ataskaitą) apie
Centro veiklą;

8.3. užtikrinti darbo drausmę, asmens duomenų ir konfidencialios informacijos slaptumą, akademinės
etikos ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi;
8.4. nustatyta tvarka organizuoti raštvedybą ir dokumentų tvarkymą, saugojimą, naudojimą ir
perdavimą Universiteto archyvui;
8.5. vykdyti kitas Mokslo ir studijų įstatyme, Universiteto statute, šiuose Nuostatuose, Universiteto
tarybos ir Universiteto senato bei Fakulteto nutarimuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
9. Centrui vadovauja ir jam atstovauja Centro vadovas – veterinarijos gydytojas, turintis mokslo
laipsnį. Centro vadovą Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Veterinarinės Patobiologijos
katedros vedėjo teikimu pritarus Fakulteto Tarybai skiria ir atšaukia Rektorius. Centro vadovas
skiriamas penkerių metų laikotarpiui.
10. Centro veikloje šiuose nuostatuose nustatyta tvarka gali dalyvauti ir kiti Universiteto padaliniai.
11. Centro vadovas:
11.1. organizuoja ir vadovauja Centro darbui ir atsako už jo darbo rezultatus;
11.2. inicijuoja bendradarbiavimą su kitais Universiteto padaliniais bei sutartimis reglamentuojamą
bendradarbiavimą su kitomis institucijomis ir organizacijomis, fiziniais asmenimis;
11.3 rengia darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus ir teikia numatyta tvarka tvirtinti paslaugų
įkainius;
11.4. teikia Centro tarybai siūlymus dėl Centro nuostatų keitimo;
11.5. rūpinasi, kad su Centro turtu būtų elgiamasi atsakingai, rūpestingai, laikantis Universiteto
vidaus teisės aktų nustatytų taisyklių;
11.6. ne vėliau kaip antrą kitų kalendorinių metų mėnesį atsiskaito už Centro metinę veiklą
Universiteto administracijai, Fakulteto tarybai.
12. Centro veiklą koordinuoja Centro taryba, kuriai vadovauja Centro tarybos pirmininkas.
13. Centro taryba:
13.1. Centro tarybą sudaro 5 nariai: 3 nariai atstovauja Universiteto Veterinarijos akademijos
Veterinarijos fakultetą, po vieną narį deleguoja VMVT ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerija (toliau – ŽŪM). Universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto atstovus
tvirtina Veterinarijos fakulteto taryba. VMVT ir ŽŪM deleguoti Centro tarybos nariai dalyvauja
Centro veikloje sudarius su Universitetu bendradarbiavimo sutartį. Centro taryba išsirenka Tarybos
pirmininką iš Tarybos narių balsuodami;
13.2. Centro tarybos nariai pasirašo įsipareigojimą vadovautis universiteto ir visuomenės interesais ir
sąžiningai atlikti šiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;

13.3. Centro Tarybos veikloje, sudarius su Universitetu bendradarbiavimo sutartį, kaip asocijuoti
nariai be balso teisės gali dalyvauti (po vieną atstovą) kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys su
gyvūnų sveikatingumu susijusią veiklą. Centro taryba inicijuoja sutarties pasirašymą dėl asocijuotų
narių dalyvavimo Centro veikloje;
13.4. Centro tarybos sudėtį, ne ilgiau kaip penkeriems metams, įsakymu tvirtina Universiteto
rektorius;
13.5. Centro taryba nutarimus priima posėdžiuose, kurie šaukiami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius;
esant reikalui, šaukiami neeiliniai posėdžiai;
13.6. Centro tarybos posėdžio nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė
tarybos narių, o nutarimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Tarybos nariams
paprašius, gali būti balsuojama slaptai;
13.7. esant techninėms galimybėms, Centro tarybos posėdis gali būti organizuojamas ir
videokonferencijos ar kitų elektroninių priemonių pagalba.
14. Centro tarybos funkcijos:
14.1. formuoja Centro veiklos ir plėtros strategiją;
14.2. svarsto ir tvirtina Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus; Centro Taryba planuoja ir
tvirtina Centro veiklos metinius planus ir tvirtina metines ataskaitas, siūlo jas teikti Universiteto
administracijai ir Fakulteto tarybai;
14.3. vertina Centro teikiamų paslaugų kokybę ir teikia siūlymus jai gerinti;
14.4. svarsto siūlymus dėl Centro nuostatų keitimo.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS
15. Šie nuostatai keičiami ar papildomi, Centras likviduojamas Universiteto Senato nutarimu.
_____________

